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neodisher® Alka 300  

 
Toepassingsgebied:  

• Machinale reiniging van instrumenthouders, 
chirurgische instrumenten en 
anesthesieapparatuur  

• Intensieve handmatige reiniging van 
chirurgische instrumenten in het dompelbad 

• Intensieve handmatige reiniging van 
bedpannen middels het afveegproces met het 
neoform wipes RTF-dispensersysteem voor 
vliesdoeken 

• Machinale reiniging van kooien in de 
veehouderij 
 

Werkingscapaciteit:  

• Verwijdert bloed- en eiwitresten en 
organische resten 

• Geschikt voor instrumentstaal, 
chroomnikkelstaal, verchroomd en vernikkeld 
materiaal evenals zuiver aluminium, 
aluminium-magnesiumlegeringen en 
gangbare kunststoffen 

• Vóór elk gebruik moet de geschiktheid voor 
speciale instrumenten, bijv. instrumenten met 
lenzen of anesthesie- en 
beademingsapparatuur, evenals 
geanodiseerd aluminium, worden 
gecontroleerd 

 
Bijzondere eigenschappen:  

• Met actief chloor voor een intensief 
reinigende werking  

• Met oxidatieve afbraakkracht voor 
hardnekkige organische resten 

• Kan bij elke waterhardheid worden gebruikt, 
maar wordt meestal gebruikt met onthard of 
volledig gedemineraliseerd water  

 
Toepassing en dosering: 
neodisher Alka 300 kan in reinigings- en 
desinfectieapparaten worden gebruikt. Voor 

intensieve reinigingen kan het worden gebruikt in 
een dompelbad of in een afveegproces.  
 
De volgende parameters worden bij de 
verschillende gebruiksmogelijkheden aanbevolen: 

 
* De doseerhoeveelheid is o.a. afhankelijk van de 
mate van vervuiling van de te reinigen artikelen 
 
Gebruik bij dosering passende doseertoestellen. 
 
Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 
• De gebruiksoplossing neodisher Alka 300 

moet in zijn geheel met water (bij voorkeur 
volledig zoutvrij) worden afgespoeld. 

• Niet mengen met andere producten. 
• Voordat u de producten vervangt, het 

doseersysteem inclusief zuigslangen met 
water spoelen. 

• Alleen voor commerciële toepassingen. 
• Het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren 

moet conform de wetgeving inzake medische 
hulpmiddelen en de geldende voorschriften 

Machinale reiniging 
van 
instrumenthouders, 
chirurgische 
instrumenten en 
anesthesieapparatuur 

2 - 5 ml/l  
(0,2 - 0,5 %)* 

Machinale reiniging 
van kooien in de 
veehouderij 

2 - 5 ml/l  
(0,2 - 0,5 %)* 

Intensieve handmatige 
reiniging van 
chirurgische 
instrumenten en 
bedpannen 

Raadpleeg uw 
neodisher-adviseur of 
de 
toepassingstechnieke
n van neodisher in 
verband met de 
gebruiksparameters 
voor de intensieve 
reiniging van 
chirurgische 
instrumenten en 
bedpannen 



 

  
 
 

 
 

 

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven.  
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neodisher® Alka 300 

op basis van gevalideerde procedures 
worden uitgevoerd. 

• Let op de aanbevelingen van de fabrikant van 
de medische hulpmiddelen met betrekking tot 
het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren 
conform de eisen van DIN EN ISO 17664, de 
schoonmaakaanbevelingen van de fabrikant 
van de kooien en de aanbevelingen van het 
Arbeitskreis Käfigaufbereitung (AK-KAB, de 
‘Werkgroep voor de behandeling van kooien’) 
in de actuele editie van de AK-KAB-brochure 
‘Käfigaufbereitung in der Tierhaltung richtig 
gemacht’ (Het juist behandelen van kooien in 
de veehouderij). 

• Volg de bedieningsinstructies van de 
fabrikant van het reinigings- en 
desinfectieapparaat. 

 

Technische gegevens: 
Dichtheid ca. 1,4 g/cm3 (20 °C) 

pH-bereik 
11,1 - 11,9 (2 - 5 ml/l, 
bepaald in volledig ontzilt 
water, 20 °C) 

Viscositeit < 50 mPa s (concentraat,  
20 °C) 

Titreerfactor 
1,04 (conform de 
titreerhandleiding van 
neodisher) 

 
Ingrediënten: 
Ingrediënten voor reinigingsmiddelen 
overeenkomstig EG-detergentiaverordening 
648/2004: 
< 5 % chloorhoudende bleekmiddelen 
15 - 30 % fosfaten 
 
CE-markering:  
neodisher Alka 300 voldoet aan de voorschriften 
die voortkomen uit de Europese wetgeving voor 
medische hulpmiddelen. 
 
Als er zich een ernstig incident met dit product 
voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde 
instantie ervan op de hoogte te worden gesteld. 
 
 
 

Opslaginstructies: 

Tijdens de opslag moet een temperatuur 
tussen -10 °C en 25 °C worden aangehouden. 
Tegen zonlicht beschermen. Bij juiste opslag 1 
jaar houdbaar. Uiterste gebruiksdatum: zie 
opdruk op het etiket achter het symbool . 
 
Gevaar- en veiligheidsinstructies:  

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de 
veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn 
beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 
‘Service/Downloads’. 
 

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten 
verwijderen. Afvoer van productresten: zie 
veiligheidsgegevensblad. 
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